
Nordic Walking bottal a Kuglóffesztiválon

KUGLÓFKERES  Ő NOWATHLON  
TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENY

2014. JÚNIUS 21. (SZOMBAT) 

RENDEZŐ:
DOBOGÓ TERMÉS ZETJÁRÓ ÉS HEGYM ÁS ZÓ EGYESÜLET

� 7150 Bonyhád, Budai Nagy Antal u. 3/a

www.dobogoegyesulet.hu

RAJT-CÉL: VÁRALJAI  PARKERDŐ BEJÁRATA

Az első rajt 8:00-kor, az utolsó 9:30-kor lesz, indítás 5 percenként.

A VERSENY FORMÁJA ÉS KATEGÓRIÁI:   
A versenyzők feladata, hogy térkép segítségével kötött sorrendben megtalálják a kihelyezett 
bójákat és a versenyző kartonjukon jelöljenek a bóján található bélyegzővel. 

A versenyzőknek  az  elméleti  tesztet  is  ki  kell  tölteni,  melyek a Mecsekkel  és Váraljával 
kapcsolatosak.

 KATEGÓRIÁK:

• EGYÉNI:  turistatérképen (Mecsek,1:40 000) Táv: ~8 km, szint: 300 m.

• CSAPAT (2-4 FŐ): turistatérképen (Mecsek,1:40 000) Táv: ~8 km, szint: 300 m. 

Mindkét kategóriában minimum 1 főnek nordic walking bot 
használatával kell teljesíteni a túrát. 

A sportjáték teljesítéséhez korlátozott számban, letét ellenében tudunk nordic walking 
botot biztosítani.

A nevezési díj:600 Ft/fő (Előnevezés esetén 500 Ft.)

Lehetőség van a pályát Chlebovics Miklós NOWA instruktorral, csapatosan 
teljesíteni, ilyen irányú igényt kérjük a nevezésben előzetesen jelezni. A csapat tervezett 
indulási ideje: 9:30.

A VERSENY DÍJAZÁSA:
Minden résztvevő kitűzőt és egy szelet kuglófot kap, kategóriánként az első három 
helyezett csapat tagjai éremdíjazásban részesülnek. Eredményhirdetés 15 óra körül.

AJÁNLOTT FELSZERELÉS:
Mecsek turistatérkép, tájoló, toll, óra, elsősegélycsomag.



AJÁNLOTT IRODALOM:
Mecsek Természetjáró kalauza (2002) , vagy
A Mecsek és a Villányi-hg. Turistaatlasza (2003)
www.varalja.hu 

INFORMÁCIÓ, NEVEZÉS:  

Péter Anna: +3670/280-49-51
drótposta�: peter.anna.vb@gmail.com 

Bischof Tamás: +3630/450-24-39; 74/452-088 
drótposta�: fonolit@gmail.com 

Előnevezés 2014. június 18-ig!

SZÁLLÁS:  

Butschli Péter: +3630/695-12-71
drótposta�: butschlipeter@gmail.com 

Szállás: házban 2350 Ft/fő/éj, sátorhely 800 Ft/éj.

MEGKÖZELÍTÉS:
Műúton: Bonyhádról  Szászvár  felé  indulva  érhetjük  el  Váralját.  A falu  déli  (felső)  végétől  egysávos 

betonút vezet a parkerdőbe. A Kuglóffesztivál rendezői szerény napidíj ellenében (kb.500 Ft) a 
parkerdő elején biztosítanak parkolási lehetőséget. (A parkerdőbe személygépkocsival behajtani 
nem  szabad.)  Akik  esetleg  különbusszal  jönnének,  azokat  arra  kérjük,  hogy  a  falu  végén  lévő 
buszfordulónál szálljanak le és, a kb. 1 km-es utat gyalog tegyék meg a parkerdőiig.

Autóbusszal: Váralja  település  Bonyhád,  Komló  és  Pécs  (Hosszúhetény)  felől  közelíthető  meg 
menetrendszerinti Volán buszokkal. Van olyan járat amely, csak Váralja elágazónál áll meg. Innen 4 km-re 
van a parkerdő déli irányban.

Vasúttal: A községnek van vasúti megállója a Dombóvár-Bátaszék vonalon. A megállótól 4 km-re van a 
parkerdő déli irányban.
GPS koordináták: 46°15'01.9"N 18°25'09.6"E

KAPCSOLODÓ PROGRAMOK:
- Váralja Fényei éjszakai túra (versenyt megelőző éjszaka)

- Kuglófkereső teljesítménytúra (5-10-25 km)

- Magyar Királyok Nyomában teljesítménytúra (50 km)

- Kuglóffesztivál szórakoztató műsorai (részletek:  www.varalja.hu)


